
Діяльність сектору академічної мобільності у першому семестрі 2019/2020 

навчального року 

У 2019-2020 навчального року діяльність сектору академічної мобільності 
(САМ) Інституту новітніх технологій та лідерства здійснювалась відповідно до 
Стратегії інтернаціоналізації співробітництва в галузі освіти Національного 
авіаційного університету (Університет, НАУ) на період 2018–2028 роки та 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у 
Національному авіаційному університетів (затвердженого Наказом про 
введення в дію «Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність у Національному авіаційному університеті» № 352/од від 
18.07.2019 року). 

Основні результати діяльності САМ за перший семестр 2019-2020 

навчального року: 

- поглиблення співпраці з закладами вищої освіти-партнерами (ЗВО-

партнери)  щодо академічної мобільності (студентів та працівників НАУ), 
освітньої та наукової діяльності; 

- розвиток програм міжнародної академічної мобільності для студентів та 
працівників Університету (Erasmus+, Mevlana тощо); 

- сприяння ефективній проектній, колективній та індивідуальній 
міжнародній грантовій діяльності в Університеті; 

- збільшення кількостей міжнародної мобільності серед здобувачів вищої 
освіти та працівників НАУ; 

- подання спільних грантових заявок з ЗВО-партнерами на 2020-2021 

навчальний рік щодо отримання грантів для реалізації права на академічну 
мобільність здобувачів вищої освіти та працівників НАУ; 

- проведення семінарів в Університеті щодо реалізації права на академічну 
мобільність здобувачів вищої освіти та працівників НАУ; 

- проведення інформаційного семінару щодо проектних програмах 
Erasmus+ : KA203: Стратегічні партнерства для вищої освіти; напрям Жан 
Моне для працівників Університету. 

 

Практичні результати за перший семестр 2019/2020 навчального року 

Щоб наблизити організацію інноваційної діяльності до моделей, за якими 
діють провідні університети світу, розпочато проекти зі структурно-

організаційної перебудови системи внутрішньоуніверситетської сфери.  
Посилюються механізми цільового менеджменту через проекти 

європейських програм Erasmus+ (КА1 «Кредитна Мобільність», KA2 

«Підвищення потенціалу вищої школи», Жан Моне). Одним із пріоритетів 
діяльності було підвищення кваліфікації (проходження стажування та 
проведення викладання у ЗВО-партнерах) науково-педагогічних працівників та 



академічна мобільність здобувачів вищої освіти (проходження навчання). Для 
цього було налагоджено співпрацю з Національним офісом Erasmus+ в Україні: 
представники Сектору академічної мобільності Інституту новітніх технологій 
та лідерства відвідували семінари і тренінги з метою підвищення ефективності 
реалізації проектів з кредитної мобільності( Інформаційний тиждень Erasmus+в 
Україні; VIIІ Міжнародна науково практична конференція «Європейська 
інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу: 
студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи 
забезпечення якості вищої освіти», Круглий стіл «Як написати успішний проєкт 
за програмою Жан Моне»). 

 

 

Круглий стіл «Як написати успішний проєкт 
за програмою Жан Моне» 

 

VIIІ Міжнародна науково практична 
конференція «Європейська інтеграція вищої 
освіти України в контексті болонського 
процесу: студентоцентроване навчання, 
викладання та оцінювання як частина 
системи забезпечення якості вищої освіти» 

За перший семестр 2019-2020 навчального року було укладено 
міжінституційні угоди (Interinstiutional Agreement) з ЗВО-партнерами щодо 
реалізації академічної мобільності студентів, аспірантів і викладачів з  
університетами, що у перспективі означатиме розширення можливостей для 
навчання студентів, а також підвищення кваліфікації та викладання наших 
викладачів у провідних ЗВО Європи ( Necmettin Erbakan University, Туреччина; 
The State School of Higher Education of Chelm, Польща; UTP University of 

Science and Technology, Польща, Sumeyman Demirel University, Туреччина, 

Alanya Alaaddin Keykubat University, Туреччина). 

Загалом Університет має більше 30 чинних угод програми академічних 
обмінів Erasmus+ (Рис.1).  

 



 
 

Рис.1 Динаміка розширення кола ЗВО-партнерів НАУ по програмам 
академічної мобільності 

 

3 студенти Університету мали змогу вчитися у ЗВО Європейського 
Союзу, а 2 працівника викладати по програмі академічної мобільності Erasmus+ 

та 2 викладачі провели ряд лекцій для студентів Університету Бінгьоль 
(Туреччина) по програмі академічної мобільності Mevlana Exchange Programme 

у першому семестрі 2019-2020 навчального року. 

Було проведено конкурс по відбору кандидатів на другий семестр 2019-

2020 навчального року до Університету м. Кадіс по програмі академічної 
мобільності Erasmus+. 

У жовтні 2019 року до НАУ в рамках академічної мобільності було 
запрошено професора  Бременського університету від служби старших 
експертів (Senior Expert Service) Німеччини Хартмута Веллерда (Hartmut 
Wellerdt). 

 
 

Відкрита лекція «Strategic Marketing Management» професора Бременського університету 
від служби старших експертів (Senior ExpertService) Німеччини Хартмута Веллерда 
(Hartmut Wellerdt) для студентів Факультету економіки та бізнес-адміністрування 
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Керівник сектора академічної мобільності провела ряд презентація для 
здобувачів вищої освіти та викладачів НАУ на тему: «АКАДЕМІЧНА 
МОБІЛЬНІСТЬ».  

 

Студенти та викладачі, які брали 
участь у проекті Erasmus+ KA107 у 
2018/2019 навчальному році презентують 
свій досвід в форматі круглого столу 
«Erasmus+EXPERIENCE!». 

12 листопада 2019 р. на базі Інституту 
новітніх технологій та лідерства НАУ 
відбулася презентація програм можливостей 
від Mitacs Globalink Research Internship та 

Award для дослідницького стажування в Канаді. 

  
Презентація програм можливостей від Mitacs Globalink Research Internship та Award для 
дослідницького стажування в Канаді 

 

Важливим завдання САМ у сфері міжнародної діяльності була активізація 

грантової роботи. Для цього було проведено роботу щодо пошуку вітчизняного 
і міжнародного грантового фінансування наукової роботи та освітньої 
діяльності, у т.ч. забезпечення індивідуальної мобільності науково-

педагогічних працівників, аспірантів та 

студентів. Для того, щоб структурні 
підрозділи Університету брали участь у 
реалізації проектів Програми ЄС 

Erasmus+, що спрямована на 
модернізацію системи вищої освіти та 
створення простору для співпраці між 
країнами – членами ЄС і країнами – 

партнерами було проведено 
інформаційний семінар «МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АКАДЕМІЧНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НА 
2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК»  
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